
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate 
la Proiectul Nr.5/2005 „Pasaj suprateran pe şoseaua Pipera-Tunari” finanţat prin 

Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială Schema de Finanţare 
Nerambursabilă „Proiecte Mari de Infrastructură Regională

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :
- Adresa   Ministerului  Dezvoltării  Regionale  şi  Locuinţei  înregistrată  la 

Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 4396 din 04.05.2009;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov Nr.6 din 31.01.2005 privind aprobarea 

studiului  de  fezabilitate  al  Proiectului  Nr.5/2005  „Pasaj  suprateran  pe 
şoseaua Pipera-Tunari” finanţat prin Programul Phare 2004-2006 Coeziune 
Economică şi Socială Schema de Finanţare Nerambursabilă „Proiecte Mari 
de Infrastructură Regională; 

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov înregistrată sub nr.............din.............................;

- Raportul  compartimentelor  de specialitate  din cadrul  Consiliului  Judeţean 
Ilfov înregistrat cu nr................ din ........................;

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 
economice;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ, 
privatizare şi integrare europeană;

- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;

Ţinând seama de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată.



În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”b”, alin.3 lit.”f” şi art.97 din Legea 
nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se aprobă noii indicatori tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate la 
Proiectului  Nr.5/2005  „Pasaj  suprateran  pe  şoseaua  Pipera-Tunari”  Programul 
Phare  2004-2006  Coeziune  Economică  şi  Socială  Schema  de  Finanţare 
Nerambursabilă „Proiecte Mari de Infrastructură Regională”, conform anexei care 
face parte din prezenta hotărâre. 
Art.2 Hotărârea de Consiliu Judeţean Ilfov Nr.6/2005 privind aprobarea studiului 
de  fezabilitate  pentru  obiectivele:  „Pasaj  superior  pe  şoseaua  Pipera-Tunari, 
reabilitare,  modernizare şi măsuri de siguranţa traficului pe DJ 200B” şi „Pasaj 
superior  pe şoseaua Petricani,  reabilitare  şi  modernizare  anexa la  DJ 200B” se 
modifică şi se completează corespunzător.
Art.3  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

Contrasemnează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr. ...................
Din .....................2009


